
 

 مارکت کپ چیست؟
 )ارزش بازار( Market Cap مفهوم

است، در اصل به    Market Capitalizationشود و مخفف کلمه  معنا می  Market Capارزش بازار که در التین 
شود.  »مجموع سرمایه بازار« است که در علم اقتصاد به عنوان ارزش بازار یا ارزش کل بازار نیز شناخته می معنای 

دهد چه مقدار از یک سرمایه در بازار وجود دارد و ارزش کلی آن چه  ارزش بازار یک ارز یا سرمایه به ما نشان می 
 قدر است.

میلیون توکن در بازار وجود دارد، اگر قیمت هر توکن    10یم که از آن تر، در نظر بگیرید ما رمزارزی دار به بیان ساده
میلیون تومان   100هزار تومان باشد، درواقع ارزش بازار یا همان مارکت کپ این رمزارز برابر با   10از آن رمزارز 

بازار از حاصل ضرب کلیه توکنمی  ه در قیمت های ضرب شده و استخراج شدها و یا کوینشود؛ بنابراین ارزش 
تواند معیار خوبی برای مقایسه  آید. از آنجایی که قیمت یک رمزارز به هیچ وجه نمی هر یک از آنها به دست می 

بازار می ارزش رمزارزها باشد، شاخص گران آمده  توانند در این مسئله به کمک تریدرها و تحلیلهایی نظیر ارزش 
 ازار به آنها بدهند.و اطالعات زیادی درباره وضعیت یک رمزارز در ب

 

 



 استفاده از شاخص ارزش بازار چه کاربردی دارد؟

تا درباره  گذار کمک می ر، این است که به تریدر و سرمایهارزش بازا ترین کاربردهای شاخص  یکی از مهم کند 
م تری به دست آورد. برای درک چگونگی تاثیر ارزش بازار در تصمیگذاری خود اطالعات شفافتصمیم سرمایه

  گذار نیاز است تا با نقدینگی بازار به عنوان یک شاخص دیگر آشنا شویم.سرمایه

شود و این  نقدینگی میزان سرعت معامله یک ارز توسط تریدرها بدون توجه به تغییرات قیمت ارز تعریف می 
یمت ارز، وارد بازار کند که چقدر افراد حاضر در بازار قادرند پول نقد بیشتری را با باال رفتن قشاخص مشخص می 

کرده و ترید را ادامه دهند، بدون اینکه احساس خطر کنند. فرض کنید یک نهنگ بخواهد روند بازار را به سمت  
خاصی هدایت کند، هرچه ارزش بازار مربوط به یک رمزارز بیشتر باشد، این کار دشوارتر است؛ چون به نقدینگی  

بازار بیشتری باشد، به علت نیاز به نقدینگی زیاد،   بیشتری احتیاج دارد. به این ترتیب هر چه یک رمزارز دارای ارزش 
گذاری است  افتد و آن رمزارز موقعیت قابل اعتمادتری را برای سمایهتغییرات ناگهانی قیمت در آن کمتر اتفاق می 

  و برعکس.

 ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی  مطلب پیشنهادی :

 مارکت کپ چه تاثیری بر قیمت ارز دارد؟

 

گذاری در تری را در خصوص سرمایههای عاقالنهکند تا تصمیمآن به ما کمک می   مارکت کپارزش بازار یک ارز یا 
بر روی تواند ارزش کلی آن را مشخص کند، قادر است  بازار بگیریم؛ اما آیا ارزش بازار یکارز همان طور که می 

 قیمت آن نیز تاثیری بگذارد؟

https://kifpool.me/blog/trade-with-artificial-intelligence


برای پاسخ به این سوال باید گفت که به طور قطع بله! با توجه به تعریف مارکت کپ، این شاخص از دو بخش  
های موجود از یک رمزارز از عوامل بسیار شود. تعداد توکنتعداد کل توکن یا یک ارز و قیمت آن ارز تشکیل می 

های موجود در بازار برای یک رمزارز کمتر و  ؛ از آنجایی که هر چه تعداد کوینموثر در تعیین قیمت آن است
( و  BTCمحدودتر باشد، آن رمزارز از ارزش و قیمت بیشتری برخوردار است. برای درک بهتر، ارز بیت کوین )

واحد بیت  میلیون   21را در نظر بگیرید. بیت کوین در عرضه دچار محدودیت است و محدودیت آن  (ETHاتریوم)
میلیون واحد استخراج شده و در بازار وارد   21تواند تنها تا سقف  کوین تعیین شده است؛ یعنی بیت کوین می 

ین ترتیب، ارزهایی که خود ندارد. به ا عرضه در گردششود. در مقابل اتریوم محدودیتی در میزان عرضه کلی و 
با محدودیت در میزان عرضه خود مواجه هستند، مانند بیت کوین از قیمت بیشتری برخوردارند؛ در حالی که  

اند. خالصه  رمزارزهای دیگر که محدودیت کمتری در میزان عرضه دارند، قیمت کمتری را به خود اختصاص داده
 باالتر!تر، ارزش آن کالم این است که ارز هرچه کمیاب

 کدام ارزها باالترین ارزش بازار را دارند؟

ارزها همواره ممکن است به علت تغییر در میزان قیمت و یا استخراج توکن و ضرب کوین بیشتر در جدول ارزش 
متفاوتی داشته باشند. در حال حاضر، رمزارزهایی که    مارکت کپ جا شوند و ارزش بازار یا همانرمزارزها جابه

بازار را در بازار ارز دیجیتال دارند بیت کوینباالترین ا به عنوان اولین ارز    بیت کوینهستند.   و تتر ، اتریومرزش 
بازار را به خود اختصاص داده    شناخته شده در در دنیای کریپتوکارنسی سالهاست که جایگاه بیشترین ارزش 

کار خود را شروع کرد، هم اکنون )در زمان نگارش این مقاله( دارای   2009است. این ارز که از سال 
بازار بوده و در رتبه اول ایستاده است.   442,862,286,532 اش اتر نام دارد، بعد  که رمزارز بومی  اتریومدالر ارزش 

بازار است؛ به ص دالر مارکت کپ را داراست. رتبه   202,142,665,667ورتی که  از بیت کوین دارای بیشترین ارزش 
  تتربازار کریپتوکارنسی یعنی رمزارز   بهترین استیبل کوینسوم لیست بیشترین ارزش بازار یا مارکت کپ نیز به  

 رسد.می 

کند تا ارزش کند، همواره تالش می دالر در بازار فعالیت می  ارز فیاتاشتن پشتوانه این رمزارز که در واقع با د
دالر مارکت   68,192,353,666ها  خود را با دالر آمریکا حفظ کند. این رمزارز نیز در نتیجه نوسانات خرید و فروش

در حال تغییرند، شما    خود اختصاص داده است. از آنجایی که همواره به دلیل تحرکات بازار این اعداد  کپ را به
 دنبال کنید.  https://coinmarketcap.comتوانید ارقام آپدیت شده و لحظه به لحظه را در سایت می 
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 ؛ شاخصی تعیین کننده در سرنوشت یک ارزMarket Capارزش بازار یا  

گذار  ترین اصطالحاتی است که آشنایی با آن برای هر تریدر و سرمایهیکی از مهم  مارکت کپیا همان  ارزش بازار 
بازار یک ارز مربوط به کلیه ارزشی است که توکن های آن ها و کوینبازارهای مالی ضروری است. درواقع ارزش 

های ها و کوینضرب تعداد توکن  اند. مارکت کپ یک رمزارز از حاصلرمزارز در بازار به خود اختصاص داده
بازار در پیش بینی سرنوشت و  استخراج شده در قیمت هر واحد از آن رمزارز به دست می  آید. شاخص ارزش 

اش گذاریتواند تریدر را در خصوص تصمیم گیری درباره سرمایهوضعیت یک رمزارز بسیار کاربردی است و می 
کپ یک رمزارز بیشتر باشد، تغییرات ناگهانی قیمت در آن به علت نیاز   راهنمایی کند؛ به صورتی که هر چه مارکت

 تواند سرمایه گذاری قابل اعتمادتری به حساب بیاید.افتد و می به نقدینگی بیشتر، کمتر اتفاق می 

بازار یک رمزارز می  اد  تواند تاثیری مستقیم بر روی قیمت یک رمزارز داشته باشد؛ چرا که هرچه تعدهمچنین ارزش 
های مربوط به یک ارز کمتر باشند و با محدودیت در عرضه مواجه شوند، ارزش آن باالتر رفته و ها و کوینتوکن

کند. درحال حاضر، بیت کوین، اتریوم و تتر رمزارزهایی هستند که بیشترین ارزش بازار قیمت بیشتری پیدا می 
  اند.را به خود اختصاص داده مارکتکپیاهمان  

 


